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 نسان نودينيان        
 

از اوايــل آبــان مــاه امســـال(               
) اعتراض به اعدام پـردامـنـه       ۱۳۹۲ 

شده است. اعدامهاي فله اي تـوسـط        

نــظــام جــمــهــوري اســالمــي خشــم و           
نارضايتي توده اي را بـرانـگـيـخـتـه و         
تنفر از اين اعمـال جـنـايـتـکـارانـه را            
پردامنه کرده است!  مساله مبارزه با  
اعدام به سياست روز و بـه يـکـي از              
چالشهاي مـهـم مـردم در شـهـرهـاي             
کردستان تبديل و صف بندي سياسي 
را در جبهه مـردم و جـامـعـه ايـجـاد             
کرده است. مساله مردم در شـهـرهـا         

» نه بـه اعـدام. زنـده بـاد زنـدگـي!                « 
ــان حــزب                ــه کــردســت ــت ــي اســت. کــم
کمونيست کارگـري ايـران و کـمـيـتـه             

هفته تشديد اعتراضات عليه اعدام  

 ۴ صفحه 

 فراخوان مشترك
 حكمتيست -كميته كردستان حزب كمونيست كارگرى 

 كميته كردستان حزب كمونيست كارگرى ايران
 هفته اعتراض عمومي مردم کردستان عليه موج اعدام هاي اخير در ايران

خطاب به کارگران خبازي  
 هاي سنندج و حومه،  
 مريوان و سروآباد!

 
سکوت وزير کار(ربيعي) را  
 با اقدامات اعتراضي بشکنيد.  

 
هــاي صــنــفــي کــارگــران        انــجــمــن

هاي سنندج و حومـه، سـقـز و         خبازي
اي    حومه و مريوان و سروآباد در نامه

به وزير کـار، خـواهـان افـزايـش مـزد             
ها بر اساس مصـوبـه      کارگران نانوايي

شوراي عالي کار، و پرداخـت  مـابـه        
التفاوت دستمزدهاي سال جاري شـده  

اند. کارگران در نامه به وزير کـار بـه        
اين شکل مطالبات فوري خودشان را 

علي رغـم سـپـري        « مطرح کرده اند.  
گشتن قريـب بـه هـفـت مـاه از سـال                 

 ۲۵ جاري، همچنان از حـق افـزايـش          
درصدي دستمزد بر اساس بخشنـامـه   

و ».  ايـم    بـهـره     شوراي عالـي کـار بـي       
کارگران در نامه به تهديد و تـحـقـيـر         
توسط مدير کل اداره کار اشاره کـرده  

 اند. 
 فراخوان حزب کمونيست کارگري به کارگران و مردم طرح حذف يارانه ها در راه است آنرا در نطفه خفه کنيم       

  کردستان! مردم آزاديخواه
بنا بـه رسـم      جمهوري اسالمي،
براي عـبـور      و سنت هميشگي خود

فضـاي   از هر تـنـد پـيـچ سـيـاسـي،           
اخــتــنــاق و ســرکــوب در جــامــعــه           

و بـه بـهـانـه هـاي           داده  گسترش را
پوچ و واهي کشتار دسـتـه جـمـعـي        
مردم بـيـدفـاع از جـملـه زنـدانـيـان               

خـود   در صـدر وظـايـف        سياسي را
داد و ستد کـنـونـي       قرار داده است. 

رژيــم بــا دول آمــريــکــا و غــرب و              
در برخورد بـه     اين دولت ها سکوت

ــع   ــايـــــــ ــجـــــــ ــوج            فـــــــ و مـــــــ
اخيردرايران نيز، فاکتور  اعدامهاى

 مردم کردستان راه نشان ميدهند! 
 مردم سقز نيز عليه اعدام ها

 دست به تظاهرات زدند!  
در   راهپيـمـايـي گسـتـرده مـردم           

شهر مريوان و ادامه اين اعـتـراضـات    
در شهرهـاي سـقـز و سـردشـت، گـام               
ديگري جنبش عليه اعدام را به جـلـو     
برد و گسترش اين جنبش در سـراسـر     

 کشور را نويد ميدهد. 
 

فعال  ۱۸ بدنبال پخش خبر اعدام 
سياسي (دو نفر از کردستان و شانزده  
نفر از بلوچستان) و احـتـمـال اجـراي            

 مصاحبه  شيوا محبوبي با اقبال مرادي درباره
 آخرين وضعيت زانيار و لقمان مرادي : 

 شده است. گناهي زانيار و لقمان پيدا شاهدي براي اثبات بي

زندانـي   پدر زانيار مرادي
محکوم به اعدام در گفتگو بـا  
برنامه تلويزيوني کميته مبارزه 
براي آزادي زندانيان سياسـي  
مي گويد : شاهدي پيدا شـده   

کند قتل فـرزنـد    که ثابت مي
امام جمعه مريوان کار زانيـار  

  و لقمان مرادي نبوده است.

 ۲ صفحه 

 ۶ صفحه  

نگاه هفته:مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان

 ۲ صفحه  ۲ صفحه 

 

 

 ۳ صفحه  
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 ۱ از صفحه 

 ۱ از صفحه 
 ۱ از صفحه 

کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
ايران ـ حکمتيست همراه و همگام بـا    
صدها کادر و کمونيست آزاديخواه و   
انقالبي مردم شهرهاي کردستان را به 
تشديد اعتراضات توده اي فراخوانـده  
ايم. اين فراخوان در شرايط کنوني که 
مردم و جوانان انقـالبـي بـا بـرگـزاري          
تجمعات اعتراضي نارضايتي عميق 
توده مردم در شهرها را منـعـکـس و      
عـمـال بـه خـيـابــانـهــا کشـانــده انــد،                
ضروري بود. اين فراخوان بايد بسـتـر      
هـــمـــکـــاري و نـــزديـــکـــي چـــپ و              
کمونيستها در شهرهاي کردستـان را    
بيشتر و بر ميزان اعتماد بـنـفـس، و        
اقــدامــات ابــتــکــاري بــيــفــزايــد. در           
ايندوره به هر درجه و ميزاني مردم و   
جوانان به هم نزديک و بر بستر تـوازن    
قوا و فضـاي سـيـاسـي جـامـعـه بـر                   
بـرگـزاري و فـراخـوان بـه تــجـمـعــات                
محلي و سراسري فکر کنند، راه هاي 

امـنـيـتـي و       « شکستن سد و مـوانـع      
را تشـخـيـص دهـنـد و بـا               »  پليسي

ابتکارات جمعي در ايـجـاد و دامـن        

زدن بـه تشـديـد اعـتـراضـات تـالش              
کنند، جبهه مـردم و جـامـعـه را در             
ايجاد جبـهـه تـوده اي عـلـيـه اعـدام                

 بجلو هدايت کرده اند. 
در هفته تشديد اعتراضات عليه 
ـــ اسـامـي و تصـاويـر حـاکـم                  اعدام ـ

ننگ و نفرت بـر  « شرعها را با شعار 
حاکم شـرع  « و يا» جمهوري اسالمي

در سـطـح     »  قاتل ننگ و تفرت برتـو 
ــ خانواده هاي    شهرها را پخش کنيد. 
زندانيان سياسي محکوم به اعدام در 
چند سال گذشته مردم را به تجـمـع و     
اعـتــراض در حـمــايــت از زنـدانــيــان            
سياسي تشويق کرده اد. حـمـايـت از         
فراخوانهاي آنها را تشديد و همـدوش  
و همگام با  آنها در دفاع و براي لغـو  
احکام اعدام مردم شهرها را  تشويـق  
به  اعتراض جمعي در اشکال تجـمـع   
ــ شـعـار نـويسـي         و راه پيمايي کنيد. 

» نه به اعـدام و زنـده بـاد زنـدگـي             « 
راوسيع و پردامنه کنيـد. ــ در شـهـر            
مــريــوان کــه دو زنــدانــي ســيــاســي             

در خـطـر اعـدام        »  زانيار و لـفـمـان   « 

قرار گرفته اند دامنه اين اعتراضـات  
ميتواند هدفـمـنـدتـر شـود. بـرپـايـي              

اجـراي  « تجمع به منظور لغو قـرارداد 
حکم اعدام که تـوسـط امـام جـمـعـه             
مريوان با دستگاه قضـايـي و اجـراي        

ــ لـغـو      ».  احکام اعدامها انجام شده
احکام اعدام اين دو زنداني سـيـاسـي   
(زانيار و لقمان مرادي) فتح سـنـگـر      
محکمي است  در راه پيشـروي هـاي     

 جنبش عليه اعدام در ايران.  
شكست دادن و متوقف ساخـتـن   
سياست اعدام بعنـوان شـنـيـع تـريـن           
جنايت تـوسـط جـمـهـوري اسـالمـي              
وظيفه هر انسان آزاديخواهـي اسـت.     
تقابل و به ميدان آمدن شما در بـرابـر   
سياست سرکوبگرانه رژيـم اسـالمـي        
تنها راه نجات زندانيـان در زنـدانـهـا         
است. براى متوقف كـردن سـيـاسـت          
كشتار جـمـهـورى اسـالمـى، بـه هـر              
شكل و شيوه اى كـه مـنـاسـب مـى              
دانيد به ميدان بـيـائـيـد. اعـدام يـک              
جنايت است و بايد به آن پـايـان داده       

 .شود
 

 
 
 

 فراخوان مشترك...
 

 

ــگــري اســت کــه           جــمــهــوري   دي
ــه        اســــــالمــــــي را        در ادامــــ

جـرِي تـر      زندانيان سياسـي   اعدام
 کرده است.

 
جمهـوري اسـالمـي طـي دو            

نـفـر از        ٥٠ هفته اخير نزديک بـه    
زندانيان را به جوخه اعدام سپـرده  

امــا عــلــيــرغــم ايــنــهــمــه         اســت. 
مــــــــردم   وحشــــــــيــــــــگــــــــري،   

کردستان از جمله مـردم   آزاديخواه
در اوج    شهرهاي مريـوان و سـقـز       

در برابـر ايـن      جسارت و شجاعت
بـي   يورش دست به مقابلـه زده و     
و بـا     محابا به خيـابـانـهـا رفـتـه           

ــار  ــعــ ــه اعــــدام            « شــ ــه بــ » نــ
ــه ــار  ب ــت ــان   کش ــي ــدان ــدفــاع    زن ــي ب

اعتراض کردند. مردم اين شهرها  
با اين اقدام انقالبـي و جسـورانـه        

مــقـابلــه بــا جــمـهــوري        خـود راه      
 اسالمي  را نشان دادند.

 
مردم آزاديـخـواه کـردسـتـان،          

  کارگران،جوانان و زنان مبارز!
 

ــم         جــمــهــوري اســالمــي، رژي
شكنجه و اعدام و سركوب اسـت.  

ــه       ــابلـ ــقـ ــادن      راه مـ ــتـ در  و ايسـ
ــر ــراب ــم ســيــاســت اعــدام        ب و  رژي

و  تنـهـا      آن، قطعي شکست دادن
جمعـي   اعتراضات  از کانال تنها

رژيـم در      شما مى گذرد. سياسـت  
برابر زندانيان سياسى را فقط مى 

وسـيـع تـوده       توان با اعتراضـات    
اي شــکــســت داد. تــظــاهــرات و          
تجمع در مراکز شهرها، تحصن و 

و ادارات    اعتـصـاب در مـدارس       
ديـدار بـا       دکـان وبـازار،     دولتي و  

و پخش   خانواده هاي جانباختگان
اعــالمــيــه و عــکــس زنــدانــيــان          
ــه            ــحــــکــــوم بــ ســــيــــاســــي مــ

مکانيسمهاي شناخته  اعدام ....    
شده مبارزه شما در سالهاي اخيـر  

بوده و اين بار نيز در شرايطي کـه    
رژيم از هميشه درمانده تر اسـت،  
ميتوانيم مبارزاتمان را به اشکال 
مختلف گسترش دهيم و رژيـم را    

  به عقب برانيم.
 
اين هفته، هـفـتـه اعـتـراض           

مردم آزاديخواه کردسـتـان عـلـيـه        
کشتار زندانيان سيـاسـي و بـراي        

از جـملـه      متوقف کردن اعدامـهـا  
مـتـوقـف کـردن اعـدام زانـيـار و                

 لقمان مرادي است.
 

 مردم آزاديخواه کردستان!
 

دادن و مــتــوقــف        شــكــســت 
بـعـنـوان     سـيـاسـت اعـدام       ساختن

تــوســط  شــنــيــع تــريــن جــنــايــت       
جمـهـوري اسـالمـي وظـيـفـه هـر               

تقابل و  انسان آزاديخواهي است. 
در بـرابـر      به مـيـدان آمـدن شـمـا           

ــم           ــه رژي ــگــران ســيــاســت ســرکــوب
اسالمي تنها راه نجات زنـدانـيـان    
در زندانها است. بـراى مـتـوقـف          
كردن سياست كشتـار جـمـهـورى       

شكل و شيـوه اى     اسالمي، به هر
كه مناسب مى دانيد بـه مـيـدان        
بيائيد. اعدام يک جنايت اسـت و     

 بايد به آن پايان داده شود. 
 

زنده باد آزادي، برابري، 
 حکومت کارگري

 
سرنگون باد جمهوري 

 اسالمي
 

کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

کميته کردستان حزب 
 حکمتيست -کمونيست کارگري

  -۲۰۱۳ نوامبر  ۹ 
 ۱۳۹۲ آبان  ۱۸ 

 هفته تشديد اعتراضات عليه اعدام ها                 

حکم اعدام زانيار و لقمان مـرادي در    
شهرهاي مـريـوان، سـقـز و سـردشـت             
اعتراضات قابل توجهي شـروع شـده       

 است. 
بــنــا بــه خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه            
کردستان حزب رسـيـده اسـت امـروز           
چهارشنبه نزديک به هزار نفر از مـردم  

 ٧ تـا       ٤ از ساعت  مبارز شهر سـقـز       
بعدازظهر در خيابانهاي مرکزي شهـر  
حضــور پــيــدا کــرده و بــه جــنــايــات             
جمهوري اسالمي و اعدام هاي اخـيـر   
اعتراض کردند. مردم در ميدان "هـه      
لو" تجمع کردند و نيروهـاي سـرکـوب      
رژيم بمنظور جلـوگـيـري از گسـتـرش          

اعتـراض، خـيـابـانـهـاي اطـراف ايـن               
ميدان از جـملـه خـيـابـانـهـاي قـدس،             
جامعه و گاراژ را بستند و هـمـزمـان        
مزدوران يگان ويـژه، ضـد شـورش و            
وزارت اطالعات براي متـفـرق کـردن      
مردم به ميدان آمدند. در جريـان ايـن     

 تظاهرات چند نفر دستگير شدند. 
 

روز سه شنبه نيز صـدهـا نـفـر از         
مردم مـريـوان بـا در دسـت داشـتـن                 
پالکاردهائي عليـه اعـدام و عـکـس           
زانيار و لقمـان مـرادي کـه در خـطـر              
اعدام بسر ميبـرنـد، در يـک حـرکـت            
اعتراضي در مرکز شهر مريوان ، بـا      

صداي بلند به اعدام نه گفتند. شـعـار    
"نــه بــه اعــدام، بلــه بــه زنــدگــي" و                   
"خشونت را تـمـام کـنـيـد" و ... بـا                         
صداي بلند در شهر مـريـوان طـنـيـن          
انداخت. در سطح شهر پالکاردهـائـي    
با عکس هاي حبيب گـلـپـري پـور و           
زانيار و لقمـان مـرادي نصـب شـد و             
دانشجويان دانشگاه نور مريوان نـيـز     
در اقدامي جالب پالکاردي با عکـس  
زانيار و لـقـمـان مـرادي و بـا شـعـار                
زانيار و لقمان را نکشيد در دانشگـاه  
نصـب کـردنـد. در سـردشـت نـيـز از                   
امروز تجمعـات پـراکـنـده اي عـلـيـه              

 اعدام شروع شده است. 
 

ــرس              ــوري اســالمــي از ت ــه جــم
گسترش اعتراضات مردم کردستـان،  
اوباش سرکوبگر خود را در شهـرهـاي   
ســنــنــدج، ســقــز، بــانــه، مــريــوان و             
سردشت و بـرخـي شـهـرهـاي ديـگـر                 
مستقر کرده و فضا را بيش از پـيـش     

 نظامي کرده است. 
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري به مـردم مـريـوان و سـقـز و                
سردشت درود ميفرستد و مردم آزاده   
در سراسر کردستان را فراميخواند که 
متحد و يکپارچه مـبـارزات خـود را        

 مردم کردستان راه نشان ميدهند! ...

گسترش دهند. ايـن اعـتـراضـات و            
ــعــدادي از               ــي کــه در ت اعــتــراضــات
ــادا و در                 ــا و کــان کشــورهــاي اروپ
کردستان عراق و ترکـيـه شـروع شـده         
اســت، بــدون شــک تــاثــيــرات قــابــل           
توجهي در عـقـب رانـدن حـکـومـت               
دارد. نشانه هاي اختالف در صفـوف  
حکومت از هـم اکـنـون شـروع شـده              
است. ميتوانيم جلو ماشين جنـايـت    

رژيم را سد کنيم. تنها راه نجات جان 
عـزيــزان مــا اعـتــراض و مــبــارزات           

 جمعي ما است.
 

 
 کميته کردستان حزب

 کمونيست کارگري ايران  
 ،١٣٩٢ آبان  ١٥ 
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رفقاي کارگر! بيش از هفـت مـاه      
است دولـتـهـاي دهـم و يـازدهـم بـه                  
مطالبات فوري و برحق شـمـا بـا بـي         
اعتنايي برخورد ميکنند. تحـقـيـر و       
تهديد را فقط و فقط بـا اعـتـراض و        
تجمع بايد جواب داد. کارگران فوالد  
زاگرس راه رسيـدن بـه مـطـالـبـات و             
مقابله با لجاجت و مـقـاومـت اداره          
ــد.                کــار و کــارفــرمــا را نشــان دادن
همـاهـمـنـگ و بـا بـرپـايـي مـجـمـع                    
عمومي تحقق مطالبات را از نامه و 
شکايت به عرصه تجمـع اعـتـراضـي       
بکشانيد. اعتراض و تجمع کـارگـران    
خباز در سنندج جواب دندان شکن و   
محکمي است به سـکـوت و تـهـديـد          

 مدير کل اداره کار! 
 

حادثه دردناک در مسير  
 »!  هجيج«روستاي 

مسئوليـن و کـارفـرمـاي پـروژه             
ــي ســد     ــان« عــمــران ــول     » داري مســئ

تن از کارگران و زخمـي   ٨ جانباختن  
 شدن يک نفر از آنها هستند!  

آبان: يک دستگـاه وانـت بـار          ٢٠ 
تن از کارگران سد داريان در   ۹ حامل 

هنگام بازگشت از کار بدلـيـل خـارج      
شدن چـرخ خـودرو، از مسـيـر جـاده              
منحرف شد و پس از سقوط به داخل 

کارگر جان بـاخـتـنـد. در ايـن              ۷ دره 
حادثه دو کارگر ديگر نيز مصـدوم و      
راهي بيمارستان شدند که منابع غير 
رسمي از کشته شدن هشتمين کارگـر  
در جريان انتقال از بيمارستـان قـدس     
پاوه به بيمارسـتـان امـام رضـا خـبـر             

اسامي کشته شدگـان ايـن      .دهند مي
حادثه؛ رحمان نظـري، مـحـمـدقـريـب         
ــظــري، غــفــار            رمضــانــي، صــيــاد ن
کريمي، کـريـم خـدادادي، مـحـفـوظ             

انـد.     اعالم کرده و مرشد گلناري انري
اليـق  « هاي    همچنين دو کارگر با نام

که رانندگي وانت را بر عهـده  »  نظري
داشته و همچنين کارگـر ديـگـري بـه         

که در بـيـن راه بـه         نام رحيم علي پناه
جمع کارگران سد داريان پيوسته بـود    

  .به بيمارستان منتقل شدند
 

عدم پرداخت دستـمـزد کـارگـران       
 پروژه تونل ميدان نبوت سنندج

اتحاديه آزاد کارگران ايران: بيش  
ــکــصــد کــارگــر شــرکــت راه و                  از ي
ساختمان "معتبر" پيمانکـار احـداث       
تونل ميـدان نـبـوت سـنـنـدج از اول               

سالجـاري تـاکـنـون فـقـط دسـتـمـزد                
فروردين ماه خـود را دريـافـت کـرده           

 اند.
بــنــابــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه           
ــران ،                  ــارگــران اي ــه آزاد ک ــحــادي ات
مراجعـات مـکـرر ايـن کـارگـران بـه                
کارفرما نيز تاکنون نتيجه ايي در بـر    
نداشته است و کارفـرمـا در مـقـابـل          
ــت                ــافـ ــراي دريـ ــان بـ ــت آنـ ــواسـ خـ
ــرده اســت              ــان اعــالم ک ــمــزدش دســت
"وضعيت همين است ميخواهيد کار  
کنيد نميخواهيد برويد". بـنـابـر ايـن           
گزارش کارگران پـروژه احـداث تـونـل         
ميدان نبـوت سـنـنـدج بـراي احـقـاق              
حقوق خود به اداره کار اين شـهـرنـيـز       
مراجعه کرده اند امـا اداره کـار نـيـز           
اعالم کرده است "کاري از دسـت مـا        
برنمي آيد". اين کارگران بدليل تـرس      
از اخراج که براحتـي بـراي کـارفـرمـا          
ــم                ــرغــ ــيــ ــلــ ــت عــ ــدور اســ ــقــ مــ

معـيـشـتـي کـه          بسيارسخت شرايط 
دارند همچنان ناچار به ادامه کـار در    
اين پروژه هسـتـنـد . بـنـابـر اظـهـار                  

تـونـل مـيـدان        کارگران پروژه احداث 
نبوت ، پيمانکار اين پـروژه ، دهـهـا        
پروژه ديگر نيز در سطح کشـور دارد      
که مجموعا بيش از سه هزار کـارگـر     
در آنها مشغول بکارند از جمله پروژه 
هاي اين شرکت ساخـت سـد ژاوه در         

 استان کردستان ميباشد.
 

نکاتي درباره کار در   
-شرايط سخت و زيان آور

کميته هماهنگي(با نگاهي به  
  وضعيت کارگران سنندج)

کــار هــاي ســخــت وزيــان آوربــه           
کارهايي گفته مي شـود کـه درآنـهـا           
عوامل فيزيکي،شيميائي،مکانيکي 
و بـيـولــوژيـکـي مــحـيـط کــار غـيــر                
استـانـدارد بـوده و در اثـر اشـتـغـال                  
،تنشي به مراتب باالتـر از ظـرفـيـت         
هاي طبيعي (جسمـي و روانـي) در           

نتيجـه آن     کارگر ايجاد مي گردد که 
بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن     

"کار در محيـط بـا سـر و            .مي باشد
صــداي زيــاد و يــا فضــاي گـــرم                    

هـاي داراي       ومرطوب کارگاه، مکـان 
شيميايي و   گرد وغبار و مواد آالينده

هـاي خـطـرنـاک ، کـار             دود زا و اشعه
ــاع ــمـــول،          درارتـــفـ ــرمـــعـ ــاي غـــيـ هـ

مدت و  هاي مداوم و طوالني رانندگي
ــاک              ــطــرن ــرس زا وخ مشــاغــل اســت
و...جزءکارهـاي سـخـت و زيـان آور                
هستندو بنابرايـن کـارگـرانـي کـه در            

هــا،    صـنـايــع نسـاجــي، ســنـگ بــري          
گري  ريخته  هاي ها، کارگاه پزخانه کوره

وذوب فلز، معادن زيرزميني، خبازي 

بـانـي      ها، برق کاري صنعـتـي وسـيـم      
هـا، تـولـيـد          تأمين بـرق، راديـولـوژي     

هـاي اسـيـدي،         کننده ها و پاک شوينده
هـاي     فلزکاري وجوشـکـاري اسـکـلـت       
هـاي     فلزي، حمل ونـقـل بـا مـاشـيـن            

ســنــگــيــن وبــاري، صــنــعــت نــمــاي           
بـار در انـبـارهـا و               ساختمان، تخليه

بنادر و... کار مي کـنـنـد، بـايـد بـه                
نسبت فعاليت شان در اين مشاغـل،  
از حقوق و مزايـاي کـارهـاي سـخـت          

مند گـردنـد. اداره کـل            آور بهره وزيان
بازرسي وزارت کارنه تـنـهـا وظـيـفـه           
نظارت بر اجراي مـقـررات نـاظـر بـه            
شرايط کار،بلکه همـچـنـيـن وظـيـفـه          
آمـوزش حـفـاظـت وايـمـنـي،بـررســي             
اشـکــاالت و رسـيــدگـي بـه حــوادث             

امـا   . ناشي از کاررا بـر عـهـده دارد         
واقعيت نشان ميدهد که حـمـايـت از      
منافع سرمايـه داران،چـه بـراي اداره          
کــار و چــه بــراي ســازمــان تــامــيــن             
اجنماعي وظيفـه اصـلـي بـوده و در             
نتيجه ، نه تنها در اين زميـنـه هـيـچ       
باري از دوش کارگران برنداشته، بلکه 
به کمک انواع و اقسـام شـگـردهـا و             
قوانين جديدو بخشنامه هـا و آيـيـن        
نــامــه هــا روز بــه روز پــوشـــش                     

هاي قـانـونـي و بـيـمـه اي از                حمايت
کارگران را کمتر و کمتر مـي کـنـنـد.       
اين نهادها عليرغم نام بـلـنـد بـاال و           
شـعـارهـايـي کـه يـدک مـي کشـنــد،                 
نميتوانـنـد پـاسـخـگـوي مـطـالـبـات               

ي    کارگران باشند و فقط با مـراجـعـه     
عيني وعملي به اين ادارات است کـه  

ها آشـکـار مـي       آن بي خاصيت بودن 
ها کارگر را    روزانه مي توان ده . شود

  مشاهده کرد کـه بـه دلـيـل عـارضـه            
هـاي     بيماري هـاي شـغـلـي در صـف           

بـاشـنـد.       طوالني منتظر درمـان مـي    
ايــن در حــالــي اســت کــه افــزايــش               

هاي دارو و درمـان و شـرايـط             هزينه
وخيم اقتصادي جامعه و سطح پايينِ 
دســتــمــزدهــا، شــرايــط فــوق الــعــاده         

هـاي     سختي را به کارگـران وخـانـواده     
شان تحميل کرده است. کـارگـران بـه        
خاطر ناچيز بودن دستمزد و يـا تـرس     
از اخراج، ناچار بـه اضـافـه کـاري و             
انجام کارهايي بيش ازحـد تـوانـايـي         
جسمي خود، تنمي باشند و بـعـد از         
مدتي نه تنها توان و انرژي خود را از 
دست مي دهند، بـلـکـه دچـار انـواع          

هاي جسمي و روحي ناشي از  عارضه
شــونــد.    شــرايــط ســخــت کــاري مــي       

هايي از قبيـل ديسـک کـمـر،          عارضه
واريس، آرتروز گردن و دسـت و پـا،           
ــي،             ــواي ــن ــي وش ــاي ــن ــي ــالالت ب اخــت

هـاي   هاي گوارشي، حساسيت عارضه

هـاي   تنفسي و پوستي و ديگر بيماري
خطرناکي که نهايـتـا نـه تـنـهـا تـوان              
ادامه کار را از کارگر مي گيرد،بلکه 
سالمتي او را به طور جدي بـه خـطـر      

هـاي کـار،        در مـحـيـط      . مي انـدازد 
کارگراني که به دليل سـخـت و زيـان        
آور بودن محيطهـاي کـار،بـه چـنـيـن           

شونـد، نـاچـارنـد        عوارضي مبتال مي
هـاي     که به دنبال دريـافـت مـرخصـي      

استعالجي و استراحت هاي پزشـکـي   
بروند و البته، اين بار نيز کارفرمايان 

هاي سرمايه مـحـورشـان،       با سياست
ــيــشــاروي            مشــکــالت ديــگــري را پ

هـاي     کارگران قرار مي دهند وهزيـنـه  
ديگري را به آنها تحميل مي کـنـنـد.    

تشخيص بـيـمـاري کـارگـر و            تأييديه
تجويز استراحت توسط پزشک معالج 
و معتمد سازمان تأمين اجتماعي و   
تأييد عارضه ناشي از مـحـيـط کـار         
توسط پزشک معتمد کارفرمـا، بـراي     

هـاي     کارگران اجباري است و هـزيـنـه     
تشخيص، درمان و تأييد بيمـاري بـر     
عهده  خـود کـارگـر اسـت و اگـر بـر                 
اساس تشـخـيـص پـزشـک مـعـتـمـد،              
کارگر به دليل عـارضـه جسـمـي، از           
ادامه انجام کاردرشغل قـبـلـي مـنـع          
شود، در معرض خطر بزرگتر يـعـنـي    
اخراج و بيکاري قرار مي گـيـرد. در        

اصالحيه قانـون   ۳ حاليکه طبق ماده 
کــارفــرمــايــان  "تــامــيــن اجــتــمــاعــي   

مکلفند شاغلين در کارهاي سخت و 
زيان آور را حداقل سالي يـک بـار بـه          
منظور آگاهي از رونـد سـالمـتـي و             
تشــخــيــص بــه هــنــگــام بــيــمــاري و            
پيشگـيـري از فـرسـايـش جسـمـي و                
روحي انان توسط مراکز بهداشـتـي و     
درماني مورد مـعـايـنـه قـرار داده و            
ــاي                   ــده هـ ــرونـ ــه را در پـ ــجـ ــيـ ــتـ نـ

ضبط و يک نسخه از آن را        مربوطه 
به سازمان تاميـن اجـتـمـاعـي ارائـه           

در سال هاي اخـيـر کـارگـران        ".نمايد
سنندج نيز همچون ساير کارگـران بـا     
مشکالتي در مورد کارهاي سخت و 

روبرو شـدنـد کـه " شـرکـت              زيان آور 
سقزسازي ون " يـکـي ازايـن مـوارد              
است:اين شـرکـت عـالوه بـرتـحـمـيـل              
شرايط سخت کاري وانجـام کـارهـاي      
سنگين به کارگـران وعـدم تـوجـه بـه            

هـاي مـرخصـي کـارگـران             درخواسـت 
هـاي     اقدام به اعمال ديـگـر سـيـاسـت       

ضـــدکـــارگـــري، از جـــملـــه اخـــراج            
"مــــحــــمــــدعــــزيــــزي"، "حســــيــــن          

ايوب و طالب کريمي" بـه     " ،"زارعي
نــاشــي از         دلـيــل وخــامـت عــارضــه      

  هاي ساختگي وبي پـايـه     ¬کاروبهانه
ــوده اســــــت                .ديــــــگــــــر، نــــــمــــ

هاي تعـويـض    عدم توجه به درخواست
نوع شـغـل کـارگـرانـي کـه بـا مـواد                   
شيميايي کار مي کنند و دچـارانـواع   

ها و حساسيت هاي پـوسـتـي       عارضه
سـيـاسـت      شده اند را نيز بايد در زمره

هـاي ضــد کــارگــري سـرمــايــه داران           
در اين رابـطـه مـي تـوان بـه             .دانست

ــي" از "                        ــن ــط ــر ف ــک ــوب ــراج " اب اخ
ــاجـــي شـــيـــن بـــافـــت          شـــرکـــت نسـ
هــم چــنــيــن     .اشــاره کــرد   " ســنــنــدج

ريسـنـدگـي،        سوله  وضعيت بد تهويه
آلــودگــي شــديــد صــوتــي و صــداي            

ها، وضـع مـقـررات       ناهنجار دستگاه
سخت گيـرانـه و عـدم رسـيـدگـي بـه                
شرايط بازنشستگي کارگران باسابقه 
و مشمول بازنشستگي بعداز گذشـت  
چندسال، از ديگر شرايط کار در ايـن    
شرکت مي باشد. کارگران سنندج از    

ــده             ــرون ــه پ ــي ب ــدگ ــد رســي ــاي    رون ه
ــازنشــســتــگــي و از              ــن ب ــي مشــمــول
کارافتادگي کارخانـه هـايـي مـانـنـد           
نساجي شين بافت و" فرش نقشيـن "     
و" نساجي کردستان" و... در ادارات       
مربوطـه، از سـنـگ انـدازي و عـدم                
حمايت سازمان تأمين اجتـمـاعـي و      

هاي پـزشـکـي     ي کار و کميسيون اداره
خسته شده انـد. آنـهـا بـاقـي مـانـده                 
انرژي و توان خـود را در راهـروهـاي            
اداره هايي که متولي انجام اين امور 
هســتــنــد، در کــاغــذبــازي اداري               

دهند. گويـي    وسرگرداني از دست مي
ابر و باد و مه و خورشيد و فـلـک در         
کارند تا روز بـه روز بـه مشـکـالت               

واقـعـيـت ايـن        .کارگران اضافه شـود   
اسـت کــه کـارگــران بــراي غـلــبــه بــر               
مشکالت و نابساماني هاي اهدايـي  
نظام سرمايه داري و سـرمـايـه داران        
که همه روزه بـر دامـنـه و ابـعـاد آن                
افزوده مي شود راه ديگري جز تـکـيـه    
ــود                      ــي خ ــع ــم ــوان ج ــرو و ت ــي ــر ن ب

صاحبان سرمايه تمايل دارند  .ندارند
که کارگران حتي المـقـدور بـه شـکـل          
انفرادي با نهادهاي دولتي رو بـه رو        
گردند تا بعد از خسته شـدن از دونـد       
گي هـاي اداري، بـه خـواسـتـه هـاي               
کارفرمايان تن در دهند . و حال انکه  
کارگران آگاه مي دانند کـه تـنـهـا در         
صورتيکه به طور دسته جـمـعـي پـي         
گير مطالبـات کـارگـري ، از جـملـه              
مطالبات مربوط به کارهاي سخت و 
زيان آور خود شوند به نتيجه خواهنـد  

مطمئنا پشتيـبـانـي کـارگـران         .رسيد
بخش هاي ديگر، نـقـش مـوثـري در           
دستيابي کارگران شـاغـل در بـخـش         
کارهاي سـخـت و زيـان آور مـراکـز                 
توليدي دارد. و باالخره اينکه ايـجـاد    

 نگاه هفته...                 
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 ۳ از صفحه 

 ۶ صفحه 

تشکل هاي خود ساخته در مـحـيـط      
ــيــرو و خــواســت خــود                   کــار و بــه ن
کارگران، امري تعيين کننده در ايـن      
راه است. تشکلي که بتواند به نمايند  
گي از تمامي کارگران ، مدافع جـدي  
وحامي واقعي مطالبات و خـواسـتـه      
هاي شـان در بـرابـر سـرمـايـه داران                 

کميته  هماهنگي بـراي کـمـک       .باشد
آبـان    به ايجاد تشکـل هـاي کـارگـري        

 ۱۳۹ 
 

چنگال شوم طالق همچنان   
سايه اش را بر کودکاندمريوان  

 مي گستراند!
 

نگاهش نگران تر از آن است که 
بتوانم او را به نشستن بر روي 

انگارتو گويي   .صندلي تعارف کنم
سحرش را با بغض دعواي ديشب با 

مستاصل و  همسرش به روز رسانده
نگران!دادخواستي مچاله ، دستان 

 لرزانش را روانه دفترم مي کند
 بفرماييد!خانم.ميتونم کمک تون کنم

بنويس آقا!(با صداي گرفته و 
فقط مي خواهم طول  ( پريشان

نکشد .ديگر هيچي برايم مهم 
نيست ،مي خواهم از اين زندگي 

چندين قدم آن طرف تر .   …اسفناک
همسرش با نيش خنده اي 

زهرآگين،صدايش را به يکبار باال 
مي کشد و او را به سکوتي مرگبار 
محکوم مي کند. وتو گويي مثلش  
را در فيلم هاي قرون وسطي ديده 

داد خواست را صاف مي کنم  …اي
بدون اينکه بتوانم از فضاي مسموم و 

سوالي بپرسم .به ُُ سکون زوجين
 تنظيم دادخواست مشغول مي شوم

سـالـه      ۳ نگاه معـنـا دار دخـتـر           
،دستانم را از نوشتن براي لـحـظـه اي      

براي چند ثانيه اي تـمـام     باز مي دارد
موهاي بدنم سيخ مي شوند و انـگـار   
 تمام عالـم بـر سـرم آوار مـي شـود.               
 .صداي زن مرا باز به خود مـي آورد   

آقــا!چــرا مــاتــتــون بــردعــجلــه داريــم          
و بــاز هــم بــه تــنــظــيــم           … بــنــويــس

ــواســت ادامــه مــي دهــم               .. دادخ
ببخـشـيـد !شـرايـط مـتـارکـتـون چـه                  

مــرد!حــق و حــقــوقــات         چــيــزهــايــه؟ 
شرعي و قانوني ايشان را تـمـامـاً و          

امـا نـمـي        کماالً پرداخت مـي کـنـم.      
گذارم يک لحظه دخـتـرم را مـالقـات         
کند.  اينجاست که دعوٰاباز هـم بـاال      
مي گيرد (در ميان هم همه  دعـوٰا)    
همچنان نگاه دخـتـر سـه سـالـه مـرا             

 . عذاب مي دهد بي خبر از همه جـا 

و تو گويي انگار در مـيـان رويـاهـاي       
و چـه تـلـخ         …کودکانه خود گـم شـد    

است اين حکايت که همچنـان ادامـه     
دارد و انگار به دردي مشترک تبديـل  
شد و گريبان گير اکثر زوجـيـن نسـل        
امروز شد و اين قصـه هـمـچـنـان بـا             

سـايـت زريـبـار        . تلـخـي ادامـه دارد       
 نويسنده بهرام غالمي)

 
   : حـاجـي مـال رحـيـم             اعدام 

رشيدي اهل روسـتـايـي در مـنـطـقـه              
سوما برادوست اورمـيـه مـتـأهـل و            
داراي پنج فرزنـد کـه از چـهـار سـال              
پيش در زندان شيراز مـحـبـوس بـود         
صبح امـروز در شـيـراز اعـدام شـده              

سـال     ٤ طبق گزارشـهـا وي از         . است
پيش در شـرايـط بـالتـکـلـتـف بسـر                 
ميبرده و در هفته گذشته حکم اعدام 
وي از سوي دادگاه مورد تأئـيـد قـرار      

پـس از صـدور حـکـم           . گرفـتـه اسـت     
اعدام براي رحـيـم رشـيـدي اعضـاي            
خانواده اش در چند روز گـذشـتـه بـا           
مـراجـعـه بــه زنـدان شـيــراز پـيـگـيــر                 
ــي                  ــد ول ــودن ــده ب ــت وي ش ــي وضــع
مسئوالن زندان زمان اجراي حکـم را    

گـفـتـه مـي       .به آنها اعالم نمي کردنـد 
شود دو زنداني ديگـر نـيـز در زنـدان           

 . شيراز به چوبه دار آويخته شده اند
  

زنداني سياسي در زنـدان  ۴ 
اورميه به سلول انفرادي منتقـل  

حکم اعدام چهـار زنـدانـي       شده اند: 
سياسي کرد، در ديـوان عـالـي ايـران         
مورد تأئيد قرار گرفته و خطر اجـراي  

در چند  اين احکام بيش از پيش است
روز گذشته حکم اعدام سيروان نـژاوي  
، ابراهيم عيسي پور ، منصور آرونـد  
و سامان نسيم از سوي ديـوان عـالـي      

ايـن چـهـار       کشور تأئيد شده اسـت .      
زنداني سياسي به اتهام دشـمـنـي بـا         
خدا و بر هـم زدن امـنـيـت مـلـي در               
دادگاههاي انـقـالب ايـران بـه اعـدام            

برخي گزارش هـا   محکوم شده بودند.
حاکي از آنست که زندانيان يـاد شـده     
همگي به سلول انفرادي زندان اورميه 
منتقل شده انـد و بـه خـانـواده آنـهـا               
اطالع داده شده که براي آخرين بار بـه  

 ديدار با آنها بروند .
 

زنداني در زندان کاشمـر  ۲ 
دو   دست به اعتصاب غذا ردنـد:  

تن از زنـدانـيـان سـيـاسـي در زنـدان                
جـهـت مـحـکـوم           » کاشمـر « مرکزي 

ساختن اقدام رژيم ايـران بـراي اعـدام        
اهللا    حـبـيـب   « دو زنداني سياسي کرد 

کـه  »  پور و رضا اسـمـاعـيـلـي        گلپري
چــنــد روز پــيــش در اورمــيــه اعــدام            

شدند, و نيز جهت محکـوم سـاخـتـن        
افزايش فشـارهـاي ايـن رژيـم عـلـيـه              

کرد, دست بـه اعـتـصـاب غـذا              ملت
 .زدند

دادگـــاه انـــقـــالب    
مسـعـود و خسـرو        ”   مهاباد

دو روزنامه نگار کـرد،   ،” کردپور
سال حبس تعـزيـري    ۹,۵ را به 

 همراه با تبعيد محکوم نـمـود.  
سـال حـبـس         ۶ خسـرو کـرد پـور بـه             

 ۳ تعزيري و مسعود کردپور نـيـز بـه          
بـه    سال و نيم حبس محکوم شده اند. 

گــزارش آژانــس خــبــري مــوکــريــان،          
از وکالي مدافـع   خسرو خسروي يکي

اين دو فعال حقوق بشر گـفـتـه اسـت         
مســعــود و خســرو، هــردو بــر           ”   کــه

قــانــون    ۶۱۰ و      ۵۰۰ اسـاس مــواد      
 ۷۰ مجازات اسالمي مصوب سـال      

  نگاه هفته...                 

از ابتداي سر کـار آمـدن دولـت        
روحاني بحث صـنـدوق هـاي دولـت         
خالي است و پـولـي بـراي پـرداخـت          
يارانه ها نيست شروع شد و اکـنـون     
علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي 
و دارايي جمهوري اسالمي ميگويد 
که "دولت براي پرداخت يارانه هـاي     
نقدي پولي در بساط نـدارد و قـطـع        

ها براي قشر فقير و مـتـوسـط       يارانه
هم ممکـن نـيـسـت". قـبـل از ايـن                  
نوبخت سخنـگـوي دولـت روحـانـي          
اعتراف کرده بود کـه قـطـع کـامـل            
يارانه هاي نقدي منتفي نيسـت. بـا      
توجه به همين اعترافات، حکـومـت   
ميخواهد يارانه نقدي را قطـع کـنـد      
اما ميترسد مردم دست بـه شـورش     
بزننـد. آنـچـه مشـخـص اسـت اگـر                 
مردم کاري نکنند، دولت بطور قطع 
وضعيت فالکتبارتـري را بـه مـردم          

 تحميل ميکند.  
 

درمورد يارانه ها اصل مـاجـرا     
اين اسـت کـه دولـت احـمـدي نـژاد                 
بعنوان بخشي از سياسـت ريـاضـت      
اقتصادي، و با هدف نجات اقتصاد 
بحران زده حکومت، يارانه بسيـاري  
از کاالهاي مورد نياز مردم را قطـع  
کرد. اما بدليل فضاي اعتراضـي و     
تاثير آن بر گسـتـرش شـکـاف هـاي          
درون حــکــومــت، مــجــبــور شــدنــد         

تـومــان     ٥٠٠ هـزار و         ٤٥ مـاهـي     
يارانه نـقـدي بـه هـر نـفـر پـرداخـت                 
کنند. اما همزمان شـروع بـه گـران           
کردن سوخـت کـردنـد و مـتـعـاقـبـا               
قــيــمــت اجــنــاس مصــرفــي بشــدت        
افزايش يافت و دولت قول داد يارانه 

تومان برسانـد.   ٧٣٥٠٠ نقدي را به 

وعــده اي کــه بــيــشــتــر يــک اقــدام              
تبليغاتي بود. صدهـا هـزار کـارگـر         
ديگـر بـيـکـار شـدنـد و در عـوض                  
کسبه بزرگ و "آقازاده هـا" و سـپـاه          
پاسداران و ديگر نهادهاي صـاحـب     
اختيار واردات و صـادرات و کـال             
طبقه سرمايه دار و مـفـتـخـور، از             
قبل تحميل گراني و فالکت بيشـتـر   
به مردم، ثروتهاي خود را چندين بار 
افزايش دادنـد. دولـت روحـانـي در              
تبليغات انتـخـابـاتـي اش قـول داد            
معضالت اقتصادي را صدروزه حل 
کند! اما همينکه سر کار آمـد بـرق      
را گـران کـرد، اجــنـاس در هـمـيــن                
فاصله باز هم گرانتر شدند، کارگران 
بيشتري بيکار شدند و اکنون دولـت  
و مجـلـس و ارگـانـهـاي مـخـتـلـف                
حکومت در حال بررسي قطع يارانـه  
ها، يا قطع پرداخت يارانه نقـدي بـه     
چند دهک و گرانتر کردن برق و گـاز    
و نفت و بنزين هستند که همانگونه 
کـه شــاهــد بــوده ايــم گـرانــي هــمــه              
کاالهاي مورد نياز مردم را بدنـبـال   
خواهد داشت. به عبارت روشـن تـر      
حکومت تصمـيـم دارد بـار بـحـران            
مالي اش را يـکـبـار ديـگـر بـر سـر              
فقيرترين بخـش مـردم بشـکـنـد تـا             

 خود را نجات بدهد. 
 

 کارگران، مردم آزاده: 
ــک             جــمــهــوري اســالمــي در ي
مخمصه جدي گرفتار شـده اسـت و       
راه پس و پيشي ندارد و صرفنظر از   
اينکه جرات تهاجم تازه و گسـتـرده       
به شما و توان عـمـلـي کـردن قـطـع             
يارانه ها را داشـتـه بـاشـنـد يـا نـه،              
مردم نبايد مـنـتـظـر بـمـانـنـد. اگـر               
حرکت وسيع مردم نـبـاشـد اوضـاع         
باز هم به زيان مـردم تـمـام خـواهـد          
شد. بايد با تمام قوا عـلـيـه اوضـاع        
فالکتبار کنوني به ميدان بيائـيـم و     
کاري کنيم که نـه تـنـهـا جـمـهـوري              
اسالمي حتي خواب حملـه تـازه بـه        

مردم حمله تازه بـه مـردم و خـالـي             
کــردن ســفــره فــي الــحــال فــقــيــرانــه          
کارگران و مردم را را از سر بدر کنـد  
بلکه وضعيت فالکتبـار کـنـونـي را         
عوض کنيم و به اين اوضـاع پـايـان      
دهيم. مقابل قطع يارانه ها محـکـم    
بايستيم و خواهان سوبسيد دولـتـي     
بر کاالهاي اساسي مصـرفـي مـردم      
شويم. قبض هاي آب و برق و گاز را 
پرداخت نکنيم و اعـالم کـنـيـم کـه              
دستمزدها بايد فورا و چندين بـرابـر     
افزايش يابد و به هـمـه بـيـکـاران و            
کارگران اخراجي بيمه بيکاري کافي 
پرداخت شود. اعالم کنيم که طب و  
آموزش بـايـد فـورا رايـگـان شـود.               
اعالم کـنـيـم کـه انـرژي هسـتـه اي                
نميخواهيم، آزادي و رفاه و معيشت 
ميخواهيم. اعالم کنيم کـه تـحـريـم        
ها بايد پايان داده شود. اعالم کنيم  
که هزينه هاي سنگيني کـه صـرف       
بشار اسد و گـروهـهـاي اسـالمـي و          
تروريسـت مـيـشـود، هـزيـنـه هـاي               
سنـگـيـنـي کـه صـرف گلـه اوبـاش                 
حکومت ميشود، هزينه هـائـي کـه      
صرف مساجد و امامزاده ها و دم و 
دستگاه مذهبي ميشود، بايد فـورا    
قطع شود و صرف تـامـيـن زنـدگـي          

 مردم شود. 
 

حزب کمونيست کارگري طبـقـه   
کارگر و مردم آزاده را فرامـيـخـوانـد     
کــه بــه مــيــدان بــيــانــيــد و بســاط              
حکومت سرمايه داران و مفتخوران 

 اسالمي را در هم بپيچند. 
 

آزادي، برابري، حکومت 
 کارگري

 سرنگون باد جمهوري اسالمي 
 زنده باد سوسياليسم 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،١٣٩٢ آبان  ٩ 
 ٢٠١٣ اکتبر  ٣١  

 فراخوان حزب کمونيست کارگري به کارگران و مردم عليه
 طرح تهاجم جديد اقتصادي رژيم   

 طرح حذف يارانه ها در راه است
 آنرا در نطفه خفه کنيم  
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 در داخل رودخانه  
 

وقتيکه از روستاي گوگجه خـارج  
شديم نيمه هـاي شـب بـود. مـقـصـد              
بعدي ما روستاي اسحاق آباد بود که 
مجموعا شش خانوار در آنجا زندگي 
مي کردند و يک پايگاه نـظـامـي هـم       
روبروي همين روستا وجود داشت کـه  
فاصـلـه آن تـا داخـل روسـتـا حـدود                  
ششصد مـتـر بـود. ايـن روسـتـا در                  
مسير جاده اصلي مريوان بـانـه قـرار      

 داشت.
ابتدا براي رسيدن بـه آنـجـا مـي           
بايست از روي پل رودخانه اي عـبـور   
ميکرديم تا به آنطرف پـل رسـيـده و          
سپس وارد جاده اصلي مـنـتـهـي بـه          
روسـتـاي اسـحـاق آبـاد شـويـم. هـوا                  
خـيـلــي تــاريـک بـود و چـون آخـريــن                 
روزهاي اسفنـد مـاه بـود بـاران مـي              
باريد. بارندگي و آب شـدن بـرفـهـاي            
کـوه چــهــل چشــمــه بــه ايــن روخــانــه             
خروشان سرازير مي شد. کمتر از نيـم  
ساعت به محل پلي که بـر رودخـانـه        
احداث شده بود رسيديم. وقتيکـه بـه      
ابتداي شروع حرکت روي پل رسيـديـم   
مشاهده کرديم که مسير پل به شکل 
نردبان مانند است و براي عبور از آن   
نمي شد براحتي به آنـطـرف رودخـانـه       
رفت مي بايست با احتـيـاط قـدم بـر         
مي داشتيم وگرنه در ميان زمـيـن و       
هوا معلق مي مانديم. امـا مشـکـل       
جدي اين بود که امکان نداشت اسـب  
بتواند از روي ايـن پـل عـبـور کـنـد.             
کمي توقف کرديم و در فکـر راه حـل       
عبور دادن اسب بوديم. با ايـنـکـه از         
پانچوهايمان استفاده ميکـرديـم امـا      
بــارش بــاران هــم امــان نــمــي داد.               
تاريکي هم در حدي بود که تشخيص 
دادن فــاصــلــه ســه چــهــار مــتــري را            

 برايمان سخت کرده بود. 
 

در مدت زماني کـه در شـهـر و            
اطراف شهر بوديم، کمکـهـاي مـالـي       
که جمع شـده بـود را در داخـل يـک                 
نايلون زخيم و سـپـس در داخـل يـک           
کوله پشتي  برزنتي مـحـکـمـي قـرار        
داده بوديم. کوله پشتي پر از پول بـود  

و حلقه هاي آنرا هـم بـا فشـار بسـتـه            
بوديم. به رفقا گفتم شما هـمـگـي از         
روي پل عبور و به آنـطـرف بـرويـد و           
وســايــلــي را هــم کــه بــر روي اســب               
گذاشته بوديم را هم به آنطرف بـبـريـد    
بلکه من بـتـوانـم اسـب را از داخـل                
رودخانه عبور داده به آنطرف منتـقـل   
کـنـم. سـيـل خــروشـان رودخـانـه کــه                 
عرض آن حدود صـد و پـنـجـاه مـتـر             
ميشد، بعيد بـنـظـر مـي رسـيـد کـه              
بتوانم موفق شوم. يک گوني علف را    
که براي اسب به هـمـراه داشـتـيـم بـر             
پشت پاالن اسب محکم بستيم. کوله  
پشتي پولها هم هنوز بر کول من بود 
و با کـمـک رفـقـا سـوار اسـب شـدم.                
اسلحه و خشاب فشنگهايم را نيز بـا    
خود داشتم. تالش کـردم اسـب وارد          
رودخانه شود اما بهيچـوجـه حـرکـت       
نـمـي کـرد. بـقـيـه رفـقـا بـه آنـطـرف                       
رودخانه رسيده بودند و فقط دو نـفـر       
پيش من مانده بودند تا کمک کـنـنـد    
اسب را که من هم بـر روي آن سـوار           
بودم به سمـت آب هـدايـت کـنـنـد و               
خودشان هم بعدا از روي پل چوبي بـه  
آنطرف بيايند. خالصه بي فايده بـود     
و اسب تکان نـمـي خـورد. بـه آن دو              
رفيق گفتم منتـظـر نشـويـد اسـب را            
هول دهيد که ترسش بريزد. کافيست  
که دستانش به آب برخورد کند حتمـا  
راه خواهد افتاد. اما اسب از ما سـه     
نفر عاقلتر بود و حق هـم داشـت کـه          
حرکت نکند و خـود را بـه رودخـانـه             
نزند. خالصه بعـد از هـول دادنـهـاي            
متعدد و رسيدن دست اسـب بـه لـبـه         
آب رودخانه، من و اسـب هـر دو بـه            
داخل رودخانه افتاديم. محل تـمـاس     
آب رودخانه با خشکي حالـت شـيـب      
سرازيري نـداشـت وگـرنـه اسـب مـي               
توانست حرکت کند بلکه شبـيـه لـبـه       
استخر بود که از همان لبه آب حالـت  
گودي داشت. خالصه افتادن مـن در     
آب با کوله پشتي پر از پول و اسلـحـه   
و خشابهاي فشـنـگ دقـيـقـا شـبـيـه               
شيرجه بردن از باالي سر اسـب بـود.       
وقــتــيــکــه بــداخــل رودخــانــه افــتــادم        
ميدانستم که سرعت آب بحدي اسـت  
که من و اسب را با خود خواهد بـرد.    
تنها چيزي که به ذهنم رسيد اين بـود  
که افسار اسب را کـه در دسـتـم بـود           
رها نکم و آنرا در زير آب بدور مـچـم     
محکم کردم. تنها شانسي که داشتـم   
اين بود که اسب بعد از اينکه بـا سـر     
به داخل رودخانه افتاد خودش را بـه      
لبه رودخانه چسبانده بود و دستهـا و    

پاهايش بـا کـف کـنـار رودخـانـه در               
تماس بود. با کمک گرفتـن از افسـار       
به سطح آب بـرگشـتـم. رفـقـايـي کـه               
آنطرف رودخانه بودند همگي بـه ايـن     
طرف برگشتند و به کمک آمدند. بعد  
از تالش زياد آنها توانسـتـنـد مـن و         
اسب را از رودخانه بـيـرون بـيـاورنـد.          
بدنـبـال ايـن مـاجـرا و در حـالـيـکـه                    
همچنان باران مي باريد و هوا تاريک 
و سرد بود، همه لباسهاي من خـيـس   
شده بودند. هر يک از رفقا همانجا هر 
يک  تکه اي از لباس خود را از تن در 
ــبــاس                   ــا ل ــد ت ــه مــن دادن آورده و ب
مختصر و خشکي به تن کنم. رفقا و    
همراهان ما خيلي دلشان بحالم مـي    
سوخت ولي من سعي مـي کـردم بـا          
خنده و شوخي بـروي خـودم نـيـارم و           
نشان دهم اتـفـاق خـاصـي نـيـافـتـاده             
است تا به اين شکل بتوانم نگراني و   
دلسوزي آنان را جبران کنم. بهر حـال     
دست آخر تيمي از رفقا به گشت زني 
ــه              ــيــن رودخــان ــاي ــهــاي پ در قســمــت
پرداختند تا اينکه توانستند مـحـلـي    
را پيدا کنند که اسب قادر مي شد از 
آنجا عبور کند. با پايان ايـن مـاجـرا       
بـطــرف روســتــاي اســحــاق آبــاد بــراه           
افتاديم. سه نفر همراه و بقيه رفقا هـر   
يک به نوبت تا رسيدن به آنجـا در دو      
طرف در حين راه رفتـن مـرا مـاسـاژ         
مي دادند که اقال مقداري بـدنـم گـرم      
شود. وقتيکه به روسـتـا رسـيـديـم و             
خواستم کوله پشتي پر از پول را چـک  
کنم که مبادا اسکناسها خيـس شـده     
باشد، ديدم حـتـي قـطـره اي آب هـم              

 وارد کوله پشتي نشده است. 
 

 راديو ترانزيستوري
ــتــادن در               ــعــد از مــاجــراي اف ب
رودخانه با کوله پشتي پر از پـول بـه         
روستاي اسحاق آباد رسيديـم. يـک و        
نيم ساعتي به روشن شدن کامل هـوا  
مانده بود. صاحب خانه بخاري را بـه   
گونه اي برايمـان گـرم کـرده بـود کـه              
تماما قرمز شده بود. در اين روسـتـا      
شش خـانـوار زنـدگـي مـيـکـردنـد و                 
همـگـي بـا هـم خـويشـاونـد بـودنـد.                  
صاحب منزل بعد از آوردن مـقـداري       
نان و ماست براي ما رو کرد به من و 
گفت: عبدل برنامه تان چيسـت، هـوا     
دارد روشن مـي شـود مـي خـواهـي              
چکار کني؟ گفـتـم امـروز را ايـنـجـا             
خواهيم ماند و بعد از تـاريـک شـدن          
هوا مي رويم. با هـر دو دسـت روي            
سر خـودش کـوبـيـد و گـفـت: مـگـر                  
عقلت رو از دست دادي تا حال نديـده  

بودم که کومه لـه ايـنـقـدر بـي عـقـل              
باشد. گفتم چرا مگه چي شده؟ گفـت   
در تاريخ حضور چندين سالـه کـومـه      
له در اين منطقه، سابقه نداشته است 
که حتي يک نفر بصورت مخفي و در   
طول روز در اين روستا بماند حاال تـو  
با شش نفر مسلح و سه نفـر مـهـمـان       
مي خواهي در طول روز اينجا بماني 
و همه ما را خانه خراب کني؟ برايش 
توضيح دادم که وقـتـي وارد روسـتـا           
شديم نه پايگاه و نه حـتـي سـگـهـاي          
روستا از آمدن ما خبر نداشتـنـد. در      
ثاني وقتي براي بيرون رفتن از روستا 
هم نمانده است. از پـنـجـره بـيـرون را           
بهش نشان دادم و گفتم نگاه کن هـوا  
روشن شده است پـرنـده هـم پـر بـزنـد             
پايگاه مي بيند چه برسد بـه مـا. در        
حين پذيرايي و آوردن نان وقـتـي ديـد      
که راه ديگري نيست رو کرد به مـا و    
گفت: نگران نباشـيـد هـر دو نـفـر از               
شما را به منزلي در ميان ايـن شـش       
خانوار تقسيم مي کنم. بهـش گـفـتـم        
اينگونه مناسب نيست در دو مـنـزل     
بهتر است چون اگـر اتـفـاقـي بـيـفـتـد             
نبايد پراکنده باشيم. خالـصـه بـه دو         
گروه چهار و پنج نفر تقـسـيـم شـديـم.        
پنج نفر آنجا مانديم و چهار نـفـر هـم      
به منزل بغل دستي رفتند. وسايـل و     
بــارهــا را بــه داخــل آورده بــوديــم و              
صاحب خانه خودش اسب را هـم بـه         

 طويله برد. 
 

در هر دو مـنـزل بـه نـوبـت و از                
داخل نگهبان گذاشتيم که اقال کـمـي   
بخوابيم. تا ساعت يک بعداظهر همـه   
چيز بخوبي و خـوشـي و در امـن و                
امـان پــيــش رفــت. مــا فــقــط نــيــاز              
داشتيم سه ساعت ديگر بدون دردسر 
وقت بگذرد چرا که هر چـه زمـان بـه          
عصر نزديک مي شد اگر هم مـتـوجـه    
حضور مـا مـي شـدنـد هـم فـرصـت                
درگير شدن داشـتـيـم و هـم فـرصـت               
خروج از روستا. چون نيـروهـاي رژيـم       
از ترس اينکه مبادا ضـربـه بـخـورنـد        
خود را با درگيريهاي نزديک عصـر و    

لحظات تاريک شدن هوا مواجه نـمـي   
کردند. ساعت حوالي يک بعد اظـهـر      
بود و پنـجـره اطـاقـي کـه مـا در آن                 
نشسته بوديم مستقيم روبروي پايگاه 
و تقريبا هـمـسـطـح بـا روسـتـا بـود.               
فاصله مستقيم روستا با پايـگـاه هـم      
در حــدود پــانصــد مــتــري مــيــشــد.           
ناگهان تمام نيروهايشان در محـوطـه   
پايگاه بخط شدند. صداي دستـورات   
نظامي به چپ و راسـت، خـبـردار و            
غيره از طرف فرمانده بلند شد که ما 
در آن فاصله مي شنيديـم. از طـريـق         
بي سيم با تيم ديگر تماس گرفتم کـه    
آماده باشـنـد. تـيـم ديـگـر نـيـز ايـن                   
تحرکات را زير نظر داشت. تماس بي  
سيمي را باز نگه داشتـه بـوديـم امـا         
صحبت نمي کرديم. رژه اي نـظـامـي       
در داخل محوطه پايگاه که بـخـوبـي      
قابل مشاهده بود برگزار شد. تـعـداد    
نفراتشان بخوبي قابل شمارش بـود و    
حدود سي نفر مي شدند. مي دانستم 
هر اتفاقي بيفتد مشکل خاصي براي 
مردم روستا پيش نخواهد آماد تنـهـا   
چيزي که بهش فکر ميکردم سه نـفـر     
از همراهانمان بودند که براي مـلـحـق    
شدن به صفوف کومه له با ما بودند. 
به صاحب خانه گفتم اگر درگيري شد 
اين سه مـهـمـان راسـريـعـا بـه آغـول               
گوسفندان ببر و آنان را مخفي کن که 
صدمه نبينند. تحرکات داخل پايگاه 
تمامي نداشت و به مدت يک ربـع تـا     
بيست دقيقه ناظر و شاهد اين وضـع    
بوديم که اگر بو بـرده انـد چـرا دسـت           
بکار نمي شوند. صاحب خانه بـطـور      
تصــادفــي راديــو تـــرانــزيســتـــوري            
منزلشان را روشن کرد. وقتـي کـمـي       
دقت کرديـم مـتـوجـه شـديـم هـمـيـن                
حرکاتي که در پايگاه در حـال وقـوع       
است در برنامه راديويـي هـم هـمـيـن          
ــازه                ــگــاه ت ــرقــرار اســت. آن بســاط ب
فهميديم که روزهاي دهه فـجـر رژيـم        
است و اين همـه سـر وصـداي داخـل           
پايگاه براي برگزاري اين مراسم بـوده    

 است.
 ادامه دارد

 

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان

 بخش سي و ششممختصري از تاريخ يک دوره /
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 ۱ از صفحه

 ۴ از صفحه 

با سالم خـدمـت   شيوا محبوبي:  
خـواسـتـم       شما آقاي اقبال مرادي مـي 

راجب آخرين اخباري که از وضـعـيـت    
زانيار و لقمان مرادي داريد تـوضـيـح    

 بدهيد؟
 

زانيار و لـقـمـان        اقبال مرادي :  
هنوز در زندان رجايي شهر هسـتـنـد،    
با توجه به آماده کاريهاي امام جمعـه  
مريوان و مسئولين اداره اطـالعـات       
کردستان جهت اجـراي سـريـع حـکـم            
اعدام زانيار و لقـمـان خـوشـبـخـتـانـه           
هــنــوز در زنــدان مــانــده انــد و ايــن              
موضوع ما را خوشحال کرده به نـظـر   

از تالش و کـوشـش شـمـا             من ناشي
  عزيزاني هست که در اين مـدت بـي      
وقفه در رابطه با وضـعـيـت زانـيـار و          
ــد،                ــردي ــي ک ــان ــان اطــالع رس ــم ــق ل
خوشبختانه شاهدي پيدا شده کـه در      

هــاي نــامــربــوط و        رابــطــه بــا اتــهــام     
ساختگي مسئولين اداره اطـالعـات     
که به زانـيـار و لـقـمـان نسـبـت داده                
بودند در رابطه با کشـتـن پسـر امـام         
جمعه مريوان بعد از گذشت اين همـه  
مدت که در سکوت بوده باالخره يـک  
نفر از اهالي شهر مريوان که قبال هـم  
به گفته خودش نزد امام جمعه رفـتـه     

اعتـنـا بـوده        امام جمعه به او بي  ولي
است اما با وخـيـم شـدن  وضـعـيـت             
پرونده زانيار و لقمان سکوت خود را   
شکسته و اظهار داشته که شاهـد بـه     
قتل رسيدن پسر امام جمعه مـريـوان     
بوده است که به گفتـه شـاهـد کـه بـا            
حضور امام جمعه مـريـوان و وکـيـل         

زانيار و لقمان صحبت و روشـنـگـري      
نموده و اظهار داشته که به هيچ وجـه  

تواند کار لقمان و زانيـار   اين قتل نمي
را که در زمـان وقـوع         باشد و کساني

به   حادثه ديده به هيچ عنوان شباهتي
يا  ۳ زانيار و لقمان ندارند و بيشتر از 

نفر اين کار را انجام دادند و همـراه   ۴ 
ماشين جـلـو خـانـه امـام جـمـعـه                  ۳ 

اند و اين عوامل با خـود شـاهـد       آمده
در بـيـرون       هم درگير ميشوند و سعي

کردن شاهد از محل جرم بودند و بـا      
دقـيـقـه       ۲ فرار کردن شاهد کمتـر از      

بعد پسر امام جمعه کشته شده اسـت    
و اين شاهـد خـوشـبـخـتـانـه بـا اراده               
کـامــل حــاضـر شـده در هــر مــرجــع              

و دادگاهـي ايـن شـهـادت را             قانوني
  بدهد.
 

بـا وجـود           يعنيشيوا محبوبي:  
اينکه اين شاهد وجود داشته باز هـم    

بـه آن          حاضر نبودند که هيچ توجهي
  بکنند؟

 
  : بلـه خـود امـام         اقبال مرادي

ا با توجه بـه    توجه بوده ولي  جمعه بي
اعتراضات مردم کردستان نسبت بـه    
اعدامها و حکم اعدام زانيار و لقمان 
اين سکوت شکـسـتـه شـده و الـبـتـه              
مساله ديگري کـه شـاهـد تـوانسـتـه             
سکوت خود را بشکند از بين رفـتـن     
باند ترور و وحشـتـي اسـت کـه خـود            

شـده     رژيم داشته که مانع از ايـن مـي    
که شاهد از ترس جان خود در مـورد    

نکند امـا حـاال         اين مساله صحبتي

با شهامـت و اراده کـامـل آمـاده و               
شهادت داده است و من هم از طـرف    

ــواده       ام از او تشــکــر            خــودم و خــان
  کنم. مي

 
درسته ايـن خـبـر      شيوامحبوبي:  

تـوانـم      است و مـي   خوبي  خيلي  خيلي
متوجه باشم که چقدر خبر خـوشـحـال    
کننده اي بـراي شـمـا و هـمـه مـاهـم                
هست در اين حال اين خبر را که شما 
اعالم کرديد و اين فردي را که حاضر 
شده ايـن شـهـادت را بـدهـد تـأثـيـر                   
اعتراضات مردمي است کـه مـرتـب      

اي کــه      در صــحــنــه بــودنــد مســالــه        
خواهم بگويم اين است که چـطـور    مي
توان اين فشـار را ادامـه داد کـه             مي

اين مساله قـطـعـي بشـود؟ خـبـرهـا              
از اين است کـه هـفـتـه آيـنـده               حاکي

صـورت بـگـيـرد             اعتصاب عمومـي 
کنيد اين فشار را چطور  شما فکر مي

ميشود ادامه داد که مطمئن بشـويـم   
  که زانيار و لقمان را آزاد ميکنند؟

 
 

دقـيـقـا مـن هـم          اقبال  مرادي:  
اراده اي کـه ايـن مـرد پـيـدا کـرده و                 
توانسته در چنين شرايطي اين چنـيـن   
شهادتي بدهد و واقعيت را در حضور 
امام جمعه و وکيل زانـيـار و لـقـمـان          

از شـهـامـت خـودش و                 بدهد ناشي
مبارزه و فعاليتهاي فعالين سيـاسـي   

دانم و بـراسـتـي مسـالـه           و مدني مي
اعتراضات و نارضيتيـهـايـي کـه در         
سطح منطقه و جهان تا حال صـورت    
گرفته در رابطه با مسـالـه اعـدامـهـا        
بيانگـر ايـن اسـت کـه مـردم ديـگـر                  
سکوت نميکنند من مطمئنم که اين 

ها و اعتراضات مـيـتـوانـد      نارضايتي

  تاثير داشته باشد.
 

آيـا زانـيـار و        شيوا محبوبي:    
لقمان از اين خبري که اعـالم کـرديـد        

 اطالع دارند؟
 
 

نه متاسفانه مـن    اقبال مرادي:  
نـدارم    با زانيار و لقمان هيچ ارتباطي

  و تا حاال هم نـتـوانسـتـيـم ارتـبـاطـي          
برقرار کنيم و چيزي که بيشتر مـا را      

کند اين است که از طـرف       نگران مي
و   خود آنها در مورد وضعيت جسمي

آنها خبري به ما نميرسد و مـا    روحي
هر خبري که از آنها داريم از طرف هم 

ي آنها است که بـه   بنديها يا خانوادها
  ما ميدهند.

 
کـنـيـد       فکر مـي    شيوا محبوبي: 

براي اينکه مسالـه آزادي  زانـيـار و            
لقمـان قـطـعـي بشـود مـردم چـطـور                 
ــا                ــد، آي ــاورن ــي ــنــد فشــار ب ــوان ــت مــي

در       ها يا اعتصاب عـمـومـي      تحصن
بـه ايـن           هفته آينده ميتواند کـمـکـي   

 مساله بکند؟
 
 

مـن بـه عـنـوان            اقبال مرادي: 
پدر زانيار و عموي لـقـمـان از مـردم           
مريوان، از تمـام دوسـتـانـي کـه آزاد            

کنم که با  انديش هستند خواهش مي
پيدا شدن اين شاهـد و بـا تـوجـه بـه              
وضعيت زانيار و لقمان هرچه بيشـتـر   
فشار به امام جمعه مريوان بياورند و   

هايي که بـراي اعـتـصـاب          به فراخوان
در رابطه با اعـدامـهـا داده           عمومي

شده جـامـعـه عـمـل بـپـوشـانـنـد کـه                  
بتوانيم از اجراي اين حـکـم اعـدام و          

 اعدامهاي ديگر جلوگيري کنيم.
 
 

ممنون از     خيليشيوا محبوبي:  
که به ما داديد و اميدوارم   خبر خوبي

اي بشــود بــراي         ايــن خــبــر انــگــيــزه      
اعتصاب عمومي که قـرار اسـت در       
هـفـتـه آيـنـده صــورت بـگـيــرد و بــا                  

ک    فشارهايي که مردم به حـکـومـت      
مي آوردند از همين تريبون خود شما 
اعالم کنيد که زانيـار و لـقـمـان آزاد           

  شده اند.
 

من هم از شما و    اقبال مرادي: 
مدافعان حقوق بشر که مـدام      تمامي

در رابطه با زندانيان سيـاسـي اطـالع      
را ايفا   کنيد و نقش مهمي رساني مي

کنم و از مردم هم  کنيد تشکر مي مي
 کمال تشکر را دارم.

 

 

 

 مصاحبه  شيوا محبوبي با اقبال مرادي...           

 

به اتهـام اجـتـمـاع و تـبـانـي بـراي                 
ارتکاب جرم عليه امنيت کشـور و    
فعاليت تبليغي عليه نظام محکوم 

وي همچنين در رابطه بـا    ”.شده اند
حکم تبعيد مـديـرمسـئـول آژانـس          

در ادامـه    ”  خبري موکريان گفـت:     
حکم صادره بـراي خسـرو کـردپـور           
آمده است که به منظور جلـوگـيـري    
از تجري وي و ديگران بـا اخـتـيـار         

قانون مجازات  ۲۳ حاصله از ماده 
، وي ملزم بـه    ۹۲ اسالمي مصوب 

ســـال اقـــامـــت اجـــبـــاري در               ۲ 

شهرستان کرمان و بـه مـنـظـور         
رعايت مسائل امنيتـي زنـدان،     

به عـنـوان مـحـل تـحـمـل              ”  تبريز“ 
سال حبـس مـقـرر تـعـيـيـن مـي               ۵ 

وکالي آقايان کردپور گفـتـه     ”.گردد
روزه    ۲۰ در مهلت قانـونـي      اند که

به راي صادره اعـتـراض خـواهـنـد          
 کرد.

ي   ماهواره ضبط آنتن
شهروندان در کامياران توسط  

 نيروهاي رژيم.
ي    هواره شمار زيادي از آنتن ما

شهروندان در روسـتـايـي از تـوابـع            
کامياران تـوسـط نـيـروهـاي رژيـم             
ــران ضــبــط گــرديــد.            اســالمــي اي

ســايــت کُــردســتــان      بـه گــزارش وب     
شـنـبـه،       ميديا، صبحگـاه روز سـه      

، ١٣٩٢ مــاه      يــکــم آبــان     و   بــيــســت
نيروهاي رژيم ايران به روستاي "لون 
ــان                ــت ــرس ــه ــع ش ــواب ســادات" از ت
کامياران يورش برده و شمار زيادي 

ي شهـرونـدان را ضـبـط          از ماهواره
 کردند.

ي    نــيــروهــاي رژيــم بــه بــهــانــه        
فــرارســيــدن مــاه مــحــرم اقــدام بــه          

آوري ماهوارەهـاي شـهـرونـدان        جمع
کرده و اين اقـدام نـيـروهـاي رژيـم،            
اعــتــراض شــهــرونــدان را در پــي             

 داشت.

 نگاه هفته...        


